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Hej Boulevänner!
DM
Tack till er som skrivit upp er på listan ”DM arbetsschema”. Det fattas
fortfarande
1 person lördag f.m. (27/5) och 1 person lördag e.m. (27/5) samt en person
söndag f.m. (26/5). Även senare på söndagen behövs folk för att avsluta hela
DM. V.v. ställ upp och hör av er till birgittaronny@tele2.se.
Ni som ska hjälpa till på DM, v.v. ta på era röda klubbtröjor.
Sydsvenska Bouleförbundet bjuder alla som hjälpt till på DM på middag på
fredag kväll. Tid och plats kommer senare.
Onsdagar i sommar
Som vi meddelat tidigare kommer hallen endast att vara öppen 1 dag i veckan,
nämligen på onsdagar, kl. 9.30-15.30.
QUA behöver hjälp med att öppna hallen, handla bullar samt bre dessa på
morgonen, ta betalt och stänga lokalen v. 22 (31/5), v. 25 (21/6), v. 32 (9/8)
och v. 35 (30/8).
Lista finns på anslagstavlan. Det är en hel del medlemmar som redan hjälpt till
så nu är det upp till er andra.
Boule- och grillfest
Påminner om boule- och grillfesten den söndagen (pingstdagen) den 4 juni kl.
10.00. Anmälan på lista i hallen eller till Birgitta Morau, birgittaronny@tele2.se
eller
0706-504426. Listan tas ner onsdagen den 31/5. Alla är välkomna!
SM
Det är en hel del medlemmar som skrivit upp sig för spel till SM. Vi har förlängt
betalningen till SM till måndagen den 29/5. Betalning sker till QUA, bankgiro
687-2261 SEB. Listan på anmälningarna tas bort måndagen den 29/5. De som
bokat hotell v.v. skriv i ankomst- samt avresedatum.
Seriespel
MBA har fått 2 seriespel, 17-18 juni och 9-10 sept. Samtliga alliansklubbar ska
ställa upp med 3 personer på lördagen och 3 personer på söndagen. Alltså ska
QUA ställa upp med 6 personer per omgång. Lista kommer att finnas i hallen
eller hör av er till birgittaronny@tele2.se eller till någon annan i styrelsen om ni
vill hjälpa till.
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